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DOTĂRI

     Motor/Echipare Acenta 
Comfort N-Connecta TeknaN-Connecta 

PanoramicAcenta
Benzina:
1.3 l 138CP 2WD, transmisie manuală 6 trepte
1.3 l 156CP 2WD, transmisie automată DCT

     Motor/Echipare Comfort N-Connecta TeknaPanoramicAcenta
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Garantie: 3 ani sau 100.000 km

●

DOTARI STANDARD:
ACENTA
Exterior Confort

Bară de protecție în culoarea caroseriei Sistem Stop&Start motor 

Garantie: 3 ani sau 100.000 km

Bară de protecție în culoarea caroseriei Sistem Stop&Start motor 
Mânere exterioare uşi în culoarea caroseriei Frână de mâna electronică
Oglinzi laterale în culoarea caroseriei Închidere centralizată cu telecomandă

Aer condiţionat automat cu reglare dual-zone
Tapiţerie scaune- negru textil

Oglinzi laterale cu pliere automată Sistem audio cu ecran 7" touchscreen: radioCD + DAB + 6boxe + 

Oglinzi laterale reglabile electric şi încălzite, cu semnalizator 
pentru schimbarea direcţiei de mers

Lumini de zi cu LED
Faruri cu halogen
Contur cromat pentru geamuri
Jante aliaj 17" Cameră de luat vederi pentru marşarier
Proiectoare de ceaţă Sistem Bluetooth pentru conectare telefon mobil

Cruise control + limitator de viteză

Sistem audio cu ecran 7" touchscreen: radioCD + DAB + 6boxe + 
port USB + Bluetooth, cu control al dispozitivelor auxiliare conectate 
prin comenzile sistemului audio, conectare Smart Phone

Cruise control + limitator de viteză
Comenzi audio/cruise control/Bluetooth pe volan

Interior Opţiune setare direcţie în modurile Normal/Sport
Faruri cu aprindere automată
Ştergătoare parbriz cu senzor de ploaie

Mânere interioare uşi cromate Siguranţă

Geamuri electrice cu comandă one touch faţă+spate şi 
închidere/deschidere din telecomandă
Mânere interioare uşi cromate Siguranţă
Computer de bord Advanced Drive-Assist cu ecran color TFT 5'' Airbag-uri șofer + pasager
Indicator temperatura exterioară Airbag-uri laterale + tip cortină
Scaun şofer reglabil pe înălţime și lombar Tetiere față active
Scaun pasager cu reglaj pe înălțime ABS + EBD + asistenţă la frânare
Cotiera faţă Sistem ISOFIX pentru scaun copil (2 x banchetă spate)Cotiera faţă Sistem ISOFIX pentru scaun copil (2 x banchetă spate)
Torpedo iluminat

Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare
Banchetă fracționabilă 60/40 Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

Sistem Chassis Control (cu control activ al direcţiei şi control activ al 
rulării)

ESP + HSA (asistenţă la pornirea din rampă)+ Auto Hold (sistem 
automat de menținere a vehicului staționar)Consolă centrală cu capacitate de stocare de 6,1 litri și 

suport pentru 2 pahare

Banchetă fracționabilă 60/40 Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri
Volan reglabil manual pe înălțime și adâncime Roată de rezervă temporară
Volan îmbrăcat în piele Sistem de imobilizare NATS
Schimbător viteze îmbrăcat în piele

ACENTA COMFORT, suplimentar faţă de ACENTAACENTA COMFORT, suplimentar faţă de ACENTA
Confort Siguranţă

Scaune faţă încălzite Nissan Safety Shield (Asistență pentru lumini Fază Lungă / 
Recunoastere Indicatoare Rutiere / Avertizare Depășire Bandă / 
Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de Recunoaștere 

Senzori de parcare faţă + spate

N-CONNECTA, suplimentar faţă de ACENTA COMFORT
Exterior Confort

Sistem Inteligent de Frânare de Urgență cu funcție de Recunoaștere 
Pietoni) 

Geamuri laterale spate şi lunetă fumurii Cheie inteligentă + buton start/stop motor
Grilă inferioară faţă argintiu satinat
Scut ornamental spate argintiu
Antenă tip "Shark"
Jante aliaj 18" 

Noul Nissan Connect cu ecran 7" touchscreen: include sistem 
audio cu radioCD şi navigaţie (TomTom) + port USB + Bluetooth, 
control al dispozitivelor auxiliare conectate prin comenzile sistemului 
audio, conectare Smart Phone + Around View Monitor (sistem de 
asistenţă la parcare cu vedere 360°)

Interior Port USB x 2 în consola centrală, pentru pasagerii din spate
Oglindă retrovizoare cu efect anti-orbire Sistem modular pentru portbagaj
Scaune stil monoform, tapiţerie scaune premium negru textil
Scaune faţă încălzite 
Iluminare interioară "spicy"

asistenţă la parcare cu vedere 360°)

Iluminare interioară "spicy"
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N-CONNECTA PANORAMIC, suplimentar faţă de N-CONNECTA
Confort

Plafon panoramic + Bare longitudinale de plafon

TEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTATEKNA, suplimentar faţă de N-CONNECTA
Exterior Interior

Faruri LED cu sistem adaptiv de iluminat Parasolar faţă cu oglindă şi iluminare
Jante aliaj 19" Scaune stil monoform, tapiţerie scaune piele Nappa- negru
Bare longitudinale de plafon argintii 2 lămpi de plafon pentru pasagerii spate

Confort
Scaun şofer reglabil electric
Scaun pasager cu reglaj lombar
Plafon panoramic

1) Noul NissanConnect include harta Romaniei; display-ul şi ghidarea vocală sunt disponibile în limba română

CULORI CAROSERIE:
 - metalizate: 

gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11), roşu Magnetic Red (NAJ), maro Chestnut Bronze (CAN)gri Silver (KY0), gri Metallic Grey (KAD), negru Black (Z11), roşu Magnetic Red (NAJ), maro Chestnut Bronze (CAN)
violet Nightshade (GAB), albastru Ink Blue (RBN), albastru Vivid Blue (RCA)

 - perlate: 
alb White Pearl (QAB), 

 - solide: 
alb White (326), roşu Red (Z10)alb White (326), roşu Red (Z10)

Document realizat la data de 31 martie 2021. Conţinutul acestui material este exact şi actualizat la data tipăririi. În cadrul politicii sale de îmbunataţire continuă a produselor, Nissan îşi 
rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment preţurilor, specificaţiilor vehiculelor descrise şi prezentate. Aceste modificări sunt notificate partenerilor autorizaţi Nissan în cel mai 
scurt timp. Consultaţi partenerul autorizat local pentru a primi cele mai recente informaţii. Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sub orice formă sau mijloace a unei parţi sau a 
întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro întregului material este interzisă fără o autorizare prealabila scrisă din partea Renault Commercial Roumanie. Vizitaţi www.nissan.ro 
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